
Il-Qima u d-Devozzjoni lejn San Ġużepp 
fl-Ordni Karmelitan

Waħda  mil-leġgendi  jew  fjuretti  Karmelitani  taż-Żminijiet  tan-Nofs  tgħid  li
l-Familja  Mqaddsa  ta’  Ġesù,  Marija  u  Ġużeppi,  kienet  titla’  fuq  l-Għolja
tal-Karmelu,  mir-raħal  viċin  ta’  Nażaret,  biex  jiltaqgħu  ma’  l-eremiti,  ulied
il-Profeta Elija, li kienu jgħixu “qrib l-għajn tal-Profeta”. Din il-leġġenda ħelwa
trid  turi  l-verità  profonda  tar-rabta  spiritwali  tal-Karmelitani  mal-Familja
Mqaddsa.  Fil-fatt  fil-Karmelu  insibu  mħabba  speċjali  lejn  il-familjari  u  lejn
dawk il-persunaġġi li huma marbutin ma’ Marija Verġni, Patruna ta’ l-Ordni: San
Ġużepp, ir-raġel ta’ Marija, Santa Anna u San Ġwakkin, il-ġenituri ta’ Marija u
n-nanniet  ta’  Ġesù.  Il-Karmelitani  jqimu  lil  San  Ġużepp  bħala  l-Protettur
Ewlieni ta’ l-Ordni, filwaqt li Santa Anna u San ġwakkin huma meqjuma bħala
l-Protetturi Sekondarji. 

Għalkemm wara l-Medjuevu, ma bqajniex nużaw leġġendi biex infissru r-realtà
spiritwali tar-rabta tal-Karmelu mal-Familja Mqaddsa, ma nistgħux ngħidu li din
ir-rabta naqset. Fil-Karmelu mal-qima u d-devozzjoni marjana, baqgħet ħajja dik
lejn  San  Ġużepp,  ir-raġel  ġust  li  f’idejh  Alla  “afda  l-misteru  tas-salvazzjoni
sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu”. Il-Karmelitani jqimu lil San Ġużepp bħala
dak ir-raġel ġust li ddedika ħajtu għaż-żewġ imħabbiet kbar ta’ qalbu:  Ġesù u
Marija.  Għalhekk  il-Karmelitani  jaraw  fih  mudell  fl-għixien  tal-vokazzjoni
tagħhom, li hija proprju li jingħataw kollhom kemm huma għall-qadi ta’ Kristu u
ta’ Marija. Fl-1940 il-Karmelitan  Ġwanni Brenninger jikteb hekk fid-Duttrina
Spiritwali tal-Karmelu:

Jistħoqqlu ġieħ tassew partikulari, San Ġużepp, il-Missier Putattiv ta’ l-Iben ta’ Alla,
l-Għarus ta’ l-Imqaddsa Marija u l-Protettur Ewlieni ta’ l-Ordni Mqaddes tagħna u li
sa minn żmien l-imgħoddi huwa gawda fostna qima l-aktar għolja. Fis-sena 1470
Arnoldo  Bostio  kiteb:  “Infakkruh  b’imħabba  devota  u  nagħtuh  ġieħ  b’qima
speċjali” (Speculum Carmelitanum, 1009) [...]. Kif qatt nistgħu aħna ninsew lil dak
li tant kien iħobb lill-Omm l-aktar helwa tagħna u li lilha kien jobdi b’fedeltà? Ma
għandux, dak l-Ordni li  għal Marija hu qaddis bl-iktar mod waħdieni, jistenna li
jaqla’ kollox mingħand ir-raġel tagħha? Alla ried li  San Ġużepp ikun għal Ġesù
missier  bid-dmirijiet  u  d-drittijiet  kollha.  Għalhekk tah  qalb  ta’ missier  mimlija
mhabba  tenera  u  naturali  u  mżejjen  ukoll  b’imħabba  sopranaturali  lejn  l-Iben
putattiv tiegħu. Din l-imħabba kienet tikber għas-sbuħija u l-ħlewwa li kienu jidhru
fit-tfajjel divin u wkoll għar-radd ta’ ħajr u l-ubbidjenza li bihom Ġesù kien ipatti
għal din l-imħabba ta’ missier li sab f’San Ġużepp. B’liema ferħ, San Ġużepp kien
iħaddan miegħu lit-tfajjel divin, jimlih bil-bews waqt li minnu jisma’ l-isem ħlejju
ta’ missier! B’liema stagħġib u rispett kien jikkontempla dak kollu li  Ġesù kien
jagħmel!  B’liema  dedikazzjoni  u  attenzjoni  kien  ifittex  li  jagħmilha  ta’ missier
għat-tfajjel  divin  biex  jagħtih  il-meħtieġ  mingħajr  ma  joqgħod  iqis  it-taħbit  u
s-sagrifiċċji! Il-ħajja ta’ San Ġużepp kienet kopja perfetta tal-ħajja ta’ Ġesù u ta’
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Marija. Ħadd qatt ma resaq lejhom daqsu! Huwa fil-fatt kien jagħmel dak kollu li
kien jogħġob lil Ġesù u lil Marija. Bħala missier ta’ familja, qatt ma għex għal xejn
aktar jekk mhux għal dawk li hu kien iħobb. Ħadd daqs San Ġużepp ma kien qatt
mgħejjun b’tant qawwa mill-grazzja u l-eżempju ta’ Ġesù, u wkoll mill-eżempju u
t-talb ta’ Marija. Ħadd daqsu qatt ma gawda tant familjarità ma’ Ġesù u Marija!
Huwa l-hin kollu jammirahom u jagħtihom ġieħ,  jitħaddet magħhom bi ħlewwa
intima, u meta kien jeħtieġlu jitbiegħed minnhom, huwa kien jibqa’ jaħseb fihom u
jgħożżhom f’qalbu. Kollox għalihom kien jagħmel u għalihom ħela saħħtu kollha.
Għalihom l-ebda sagrifiċċju ma kien iħosus tqil u esaġerat. L-imħabba għal Ibnu
putattiv  u  għall-għarusa  tiegħu  kienet  minn  jum  għal  ieħor  tħeġġu  fl-imħabba.
Għalihom  huwa  ċahad  kollox,  għax  għalih  huma  t-tnejn  kienu  kollox.  Liema
eżempju ta’ l-għaġeb ħallielna San Ġużepp! 

 
Hawnhekk l-awtur, wara li  jfisser  fil-qosor  il-ħajja  ta’ San  Ġużepp,  iqiegħed
quddiem il-Karmelitani lil San  Ġużepp bħala l-mudell ta’ ħajja dedikata għal
Ġesù u Marija. Bħalma San  Ġużepp ħadem bl-għaraq ta’ xbinu u bata kemm
felaħ biex jieħu ħsieb lil  martu u jrabbi u jħares mill-perikli  kollha, lil  Ġesù
afdat f’idejh, hekk ukoll il-Karmelitan huwa msejjaħ biex jiddedika ħajtu għal
Ġesù u  Marija,  meqjuma mill-Karmelitani  bħala  s-Sidien  tal-Karmelu,  fl-Art
Imqaddsa. Kull Karmelu, jinsab fejn jinsab, huwa meqjus bħala d-dar ta’ Marija
u l-art ta’ Ġesù. 

San Ġużepp huwa meqjum ukoll fil-Karmelu bħala mudell ta’ kontemplazzjoni,
għax f’ħajtu kellu x-xorti li jgħix f’familjarità umana u spiritwali ma’ Ġesù u
Marija. Kien hu li kellu x-xorti li dejjem jgħix fil-preżenza ta’ Ġesù u Marija,
kemm waqt il-mistrieħ u kemm waqt il-ħidma. Bħalu l-Karmelitan, il-ħin kollu,
mhux biss waqt il-ħin tat-talb, imma wkoll fil-ħidma, moħħu jikkontempla u
qalbu tħabbat bl-imħabba għal  Ġesù u Marija. Huwa għalhekk li Santa Tereża
ta’  Ġesù  (1515-1582),  għalliema  tal-ħajja  tat-talb,  fil-Ktieb  tal-Ħajja (V/1.3;
VI/3.6-8) tistqarr li  meta bdiet tieħu bis-serjetà is-sejħa tagħha għall-ħajja ta’
talb ħadet bħala avukat u patrun tagħha lill-glorjuż San Ġużepp u ntelqet f’idejh
bl-akbar ħeġġa fit-talb tagħha. 

Mill-esperjenza tagħha,  Santa Tereża tgħid li  tixtieq tħajjar “lil  kulħadd ħalli
jkun  devot  ta’  dan  il-Qaddis  glorjuż,  għax  issa  għandi  esperjenza  kbira
tal-barkiet li jista’ jaqlgħalna mingħand Alla. Jiena ma naf b’ħadd li huwa tassew
devot  tiegħu  u  li  jqimu b’qadi  partikulari,  li  ma  mexiex  sewwa  ‘l  quddiem
fil-virtù, għax dan il-Qaddis jagħti għajnuna ta’ l-akbar fejda lil dawk l-erwieħ li
jintelqu f’idejh.” Għaldaqstant “dawk li jitħarrġu fil-ħajja ta’ talb għandu dejjem
ikollhom ġibda specjali lejh [...]. Jekk hemm xi ħadd li ma jistax isib surmast li
jgħallmu kif jitlob, ħalli jieħu lil dan il-Qaddis glorjuż bħala għalliem tiegħu u
żgur li ma joħroġx mit-triq it-tajba.”

Meta l-ewwel Karmelitani kellhom jaħarbu mill-Karmelu u jixterdu fl-Ewropa,
minħabba t-taqbid tal-Qawwiet Insara ma’ dawk tal-Islam, huma ġabu magħhom
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id-devozzjoni  lejn  San  Ġużepp.  Għalkemm  fil-Knisja  tal-Lvant  kienet  tiġi
ċċelebrata  l-festa  tiegħu,  il-Knisja  tal-Punent,  ma  kenitx  tiċċelebra  lil  San
Ġużepp fil-kalendarju liturġiku tagħha. Kif jixhdu l-magħruf Abbati Benedittin
Johannes  Trithemius  (1462-1516)  u  l-Papa  Benedittu  XIV  (1675-1758)
“il-fehma ta’ l-istudjużi iżżomm li kienu l-Patrijiet Karmelitani l-ewwel li ġabu
magħhom mil-Lvant lejn il-Punent, id-drawwa ta’ min ifaħħarha, tal-kult sħiħ
lejn San Ġużepp” (De Serv. Dei beatif., I/iv, 11; I/xx, 17). 

Bl-espressjoni “kult sħiħ”, il-Papa kien qed jifhem li l-qima lejn San  Ġużepp
fil-Karmelu ma kenitx biss qima devozzjonali u privata, imma wkoll liturġika.
Fil-fatt  diġà fl-1480, il-Karmelitani  kellhom il-liturġija  proprja għall-festa  ta’
San  Ġużepp.  Il-qari  għat-testi  liturġiċi  kienu  meħuda  mill-kitba  tal-Kardinal
Pietru  ta’  Ailly (1350-1420)  De  duodecim  honoribus  S.  Josephi filwaqt  li
l-innijiet  ġew  imfassla  mill-Poeta  Rinaxximentali  ta’  fama  letterarja  kbira,
il-Karmelitan  il-Beatu  Battista  Spagnoli  ta’  Mantova  (1447-1516).  Din
il-liturġija hija meqjusa bħala “l-ewwel monument tal-Knisja Latina f’ġieħ ta’
San Ġużepp”. 

Fuq  dan,  Ġwanni  Brenninger  jikteb:  “Kif  għedna  huwa  proprju  ta’  l-Ordni
tagħna li nagħtu qima speċjali lil San Ġużepp. L-Ordni tagħna kien fost l-ewwel
li  beda  jiċċelebra  f’ġieħu  l-Liturgija  tas-Sigħat  u  ħafna  minn  tagħna  ħadmu
qatigħ  biex  ixerrdu  d-devozzjoni  lejh.”  Kien  imbagħad  il-Papa  Sistu  IV
(1414-1484) li niżżel fil-Kalendarju Liturġiku tal-Knisja id-19 ta’ Marzu bħala
jum it-tifkira  ta’ San  Ġużepp.  Irridu  ngħidu  wkoll  li  d-devozzjoni  lejn  San
Ġużepp, imsejjaħ  Nutror Domini (dak li jmantni lill-Mulej), kienet diġà tinsab
f’xi  postijiet.   Flimkien  mal-Karmelitani,  Ordnijiet  oħra  bħad-Dumnikani,
l-Franġiskani  u  s-Servi  ta’ Marija,  għożżew u xerrdu wkoll  il-qima lejn San
Ġużepp. 

Mal-medda tas-snin, fil-Karmelu, il-kult baqa’ jikber. Kien fil-Kapitlu Ġenerali
ta’ l-1680, li San Ġużepp ġie uffiċjalment magħżul bħala l-Protettur Ewlieni ta’
l-Ordni.  Fl-istess  sena,  il-Karmelitani  Skalzi  wkoll  daħħlu  fil-Kalendarju
liturġiku,  fit-tielet  Ħadd  tal-Għid,  il-festa  tal-Patroċinju  ta’  San  Ġużepp  fuq
il-Karmelu. Din il-festa kienet ukoll tiġi ċċelebrata mill-Karmelitani, b’ottava.
Kien il-Papa Piju IX li  fl-1847 imbagħad estendiha għall-Knisja  kollha,  b’xi
tibdil fit-testi u fid-data li fiha tiġi ċċelebrata din il-festa. Ir-Riforma tal-Konċilju
Vatikan  II  neħħiet  il-festa  tal-Patroċinju  ta’  San  Ġużepp  mill-Kalendarju
Liturġiku Ruman waqt li l-Karmelitani ngħataw il-permess biex nhar id-19 ta’
Marzu jiċċelebraw lil San Ġużepp bit-titlu ta’: “San Ġużepp, Għarus tal-Verġni
Marija u Protettur ta’ l-Ordni Tagħna”.  Ta’ min isemmi wkoll li  l-innijiet  Te
Joseph,  Caelitum  Joseph u  Iste  quem  laeti,   li  għadhom  jintużaw  sa  llum
fil-Liturġija  tas-Sigħat  tad-19 ta’ Marzu,  huma attribwiti  lill-Karmelitan Juan
Escalar de la Concepciòn (†1700).
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Kienu ħafna l-qaddisin Karmelitani li ħaddnu u xerrdu d-devozzjoni lejn San
Ġużepp. Fosthom, kif diġà semmejna, hemm Santa Tereża ta’ Ġesù li għażlet lil
San Ġużepp bħala “avukat u patrun” li jħarisha u għalliem tal-ħajja tat-talb. Ta’
min jgħid ukoll  li  minn 17-il  monasteru li  waqqfet,  12 iddedikathom lil  San
Ġużepp.  Bosta  qaddisin  oħra  Karmelitani  matul  iż-żminijiet  kellhom  qima
speċjali  lejn San  Ġużepp. Fosthom insemmu lil  Santa  Marija Maddalena de’
Pazzi  (1566-1607)  u  Santa  Tereża  tal-Bambin  Ġesù  (1873-1897)  li  kellha
d-drawwa  titlob  lil  San  Ġużepp  bħala  “protettur  tal-verġni”  sabiex  jgħasses
fuqha u jħarisha mill-perikli tar-ruħ (Storja ta’ Ruħ Manuskritt A, 5, 6). 

Il-qima lejn San Ġużepp, fil-Karmelu tidher ukoll f’xi devozzjonijiet partikulari
marbutin ma’ dan il-qaddis u li se nsemmuhom hawnhekk.  

A. F’kull kunvent Karmelitan, ġeneralment, malli tidħol, għandek issib ħdejn
il-bieb xbieha ta’ San Ġużepp iħares id-dar u l-familja reliġjuża ta’ Marija.

B. Ir-Ritwal  Karmelitan  imbagħad  kien  fih  ir-rit  tat-tberik  tal-kuruna
tar-rużarju  ta’  San  Ġużepp.  Dan  ir-Rużarju  huwa  minsuġ  minn  disa’
misteri, maqsuma fi tliet partijiet li jfakkru:

1. it-Tnissil ta’ Ġesù, 
2. id-Dehra tal-Anġlu lil Ġużeppi, 
3. it-Twelid ta’ Ġesù, 

4. il-Preżentazzjoni fit-Tempju, 
5. il-Ħarba lejn l-Eġittu, 
6. is-Sejba ta’ Ġesù fit-Tempju 

7. il-Ħajja Moħbija f’Nażaret
8. il-Mewt ta’ Ġużeppi
9. id-Daħla ta’ Ġużeppi fis-sema

C. Ir-rit  tat-tberik  taċ-ċurkett  ta’ San  Ġużepp,  li  kien  jintlibes  mhux biss
b’turija ta’ devozzjoni lejn San Ġużepp imma wkoll bħala sinjal tar-rabta
ta’ min jilbsu ma’ Ġesù u Marija kif ukoll tal-qadi lilhom fuq l-eżempju
ta’ San Ġużepp. 

Dwar  iċ-ċurkett  ta’ San  Ġużepp  ta’ min  isemmi  li  l-Qaddej  ta’ Alla  l-Papa
Ġwanni Pawlu II, bħala Terzjarju Karmelitan, nhar id-19 ta’ Marzu 2004, ħalla
ċ-Ċurkett  tas-Sajjied f’idejn  ix-xbieha  ta’  San  Ġużepp  meqjuma  fil-Knisja
Karmelitana  ta’  Wadowice  fil-Polonja,  proprju  bħala  sinjal  tal-fedeltà  u
d-dedikazzjoni  lejn  Ġesù  u  Marija,  waqt  li  ħeġġeġ  lill-Karmelitani  biex
“jikkontemplaw lil San Ġużepp bħala l-mudell perfett tal-ħajja intima ma’ Ġesù
u Marija, kif ukoll Patrun tal-ħajja tat-talb ġewwieni u tal-ħajja ta’ qadi bla heda
lill-aħwa”. Il-Beatu Papa Ġwanni XXIII, fi ftuħ il-Konċilju Vatikan II kien ukoll
ħalla  ċ-Ċurkett  tas-Sajjied f’idejn  ix-xbieha  ta’  San  Ġużepp  meqjuma
fil-Katidral ta’ Kalisz.
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Fuq  livell  ta’ studju  u  approfondiment  teoloġiku,  nistgħu  insemmu  li  matul
is-sekli Karmelitani bħat-teologu Andrea Horuken u Rafel il-Bavariż kitbu opri
teoloġiċi  u  devozzjonali  fuq  San  Ġużepp.  Fi  żminijietna,  sa  mill-1947,
il-Karmelitani Skalzi fi  Spanja wkoll jippublikaw ir-rivista xjentifika  Estudos
Josefinos li tħeġġeġ ir-riċerka teoloġika u pastorali marbuta ma’ San Ġużepp.  

        rdinarju
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Innu mill-Liturġija tad-19 ta’ Marzu

Capitulum. Prov. 28 et 27.

Vir  fidelis  multum  laudabitur.  Et  qui  custos  est
Domini sui,

glorificabitur

R/.Valde honorandus est et laudabilis nimis, beatus Joseph*
  Quem  constituit  Dominus  magni

consilii coadjutorem  
  fidissimum.

       V/. Fidelis servus et prudens, Virginis Matris Sponsus et Filii 
  Dei Nutritius. Quem.

Gloria Patri. Quem.

Qari Bibliku

15 ta’ Marzu – Mill-Ktieb tal-Ġenesi kap 39

Responsorju Qasir

R/.  Fuit Dominus cum Joseph, et dedit ai gratiam in conspectu
            principis carceris:* Qui tradidit in manu illius universos

            vinctos.
      V/. Quidquid fiebat, sub ibso erat : Dominus enim erat cum

  illo, et omnia opera eijus dirigebat. Qui

16 ta’ Marzu – Mill-Ktieb tal-Ġenesi kap 41

       R/.  Fecit me Dominus quasi patrem regis, et dominum 
             universae   domus ejus: nolite pavere,* Pro salute enim 

    vestra misit me Deus ante vos in Ægyptum.
       V/. Venite ad me, et ego dabo vobis omnia bona Ægypti, et 
             comedetis medullam terræ. Pro salute.

17 ta’ Marzu -  Mill-Ktieb ta’ Bin Sirak kap 46

R/.  Magna est gloria ejus * In salutari tuo.
           V/.  Gloriam et magnum decorem impones super eum. In

Qari mit-Tradizzjoni Karmelitana
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